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Důvodová zpráva 
 

Stručný obsah: Na základě auditu operace č. ROPSV/2014/O/023/MF, který označil 

částku za výstavbu potápěčské věže jako nezpůsobilý výdaj a usnesení č. 297/2015 ZM ze 

dne 26. 11. 2015, byl zaslán dopis na adresu Úřadu Regionální rady soudržnosti Severo-

východ s žádostí o vrácení části úhrady z důvodů neplatnosti úkonu, tj. žádalo se o vrá-

cení částky 4 680 999 Kč. Na základě zamítnutí žádosti poskytovatelem dotace je ve spo-

lupráci s advokátní kanceláří připravováno soudní řízení. 

Dne 25. 1. 2016 přišla odpověď z Úřadu Regionální rady soudržnosti Severovýchod se zamí-

tavou odpovědí, kde je mimo jiné uvedeno, že vrácené prostředky byly již v souladu s postupy 

ROP SV vráceny Ministerstvu financi České republiky – platebnímu a certifikačnímu orgánu. 

Přes skutečnosti, které byly součástí kontrolované dokumentace k projektu, a které již byly 

předloženy do ZM dne 24. 9. 2015, je zastáváno neměnné stanovisko, že kontrolní orgán ne-

postupoval v souladu s předpisem č. 255/2012 Sb. zákonem o kontrole, a že byly finanční 

prostředky účelně vynaloženy na realizaci projektu.  

Z tohoto důvodu bylo a je připravováno v součinnosti s advokátní kanceláří soudní řízení, 

spor z veřejnoprávní smlouvy. Advokátní kanceláři byly předány dokumenty k uvedené pro-

blematice pro přípravu soudního sporu, jehož doba trvání podle níže uvedeného navrhované-

ho postupu je předpokládána řádově několik měsíců až let. 

 

Navrhovaný postup ve věci:  

1) Podání námitky proti opatření poskytovatele dotace v souladu s §14e odst. 2 zák. č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů; 

V případě odmítnutí námitky. 

2) Návrh na zahájení řízení dle § 141 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu; 

3) Účast na jednání v případě výslechu účastníků či svědků dle § 141 odst. 6 správního řádu. 

V případě odmítnutí námitky. 

4) Podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 an. zák. č. 150/2002 Sb., soudní-

ho řádu správního (dále jen „SŘS“); 

5) Případně replika k vyjádření žalovaného dle §74 SŘS; 

V případě neúspěchu ve věci 

7) Podání kasační stížnosti; 

8) Účast na jednání (není standardní součástí opravného řízení, nicméně vzhledem ke speci-

fičnosti případu ji nelze vyloučit) 

Na základě předpokládaného výše uvedeného postupu se příjemce dotace (SML) nevystavuje 

reálné skutečnosti zaplacení penále ve výši až 100% neuzpůsobilého výdaje. Jeho vrácení je 
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nenárokové a v tomto případě i podle vyjádření poskytovatele dotace, jehož nadřízeným orgá-

nem je Ministerstvo financí ČR i velice nepravděpodobné. 

Zvolený postup byl mimo jiné konzultován i u vedoucí územního odboru Úřadu Regionální 

rady soudržnosti Severovýchod, kde byl tento konkrétní případ označen jako případ nesoucí 

znaky podvodného jednání. Dále byli zástupci SML upozornění, že Výbor Úřadu Regionální 

rady soudržnosti Severovýchod usnesením č. 51/2015 schválil nové postupy související s vy-

měřováním a promíjením odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (tj. nelze žádat výbor 

o prominutí platebního výměru vyměřeného za nezpůsobilé výdaje. Zejména za uplatnění 

nezpůsobilých výdajů za neprovedené dodávky, služby nebo stavební práce, nebude penále 

promíjeno). 

Uvedené opatření bylo reakcí na pozastavenou certifikaci ROP (na základě které je prováděno 

proplácení dotací z EU do uvedeného dotačního programu), ta byla pozastavena ze strany 

Evropské unie, která požadovala prověření způsobu čerpání finančních prostředku provede-

ním auditu operace právě z ROP na základě zvýšené chybovosti při realizaci projektů. 

 

 

 

 


